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تکنولوژی فرآوری
انواع چای 

:ارائه کننده

سید احمد تقی شکرگزار

1399دی ماه 
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(کاشف السلطنه)شادروان محمد میرزا چایکار
پدر چای ایران
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رالمیعتوجهاتبخش،فرحنوشیدنییکعنوانبهچایمحبوبیت
آنتیوهافالوانلشاملچایزیرااستنمودهجلبخودسویبه

استدهشثابتمتعددتحقیقاتطبقبرکهباشدمیهااکسیدان
مهمسیاهچای.باشندمیانسانسالمتبرسودمندیاثراتدارای
چایکل%80حدودکهباشدمیهافنلپلیازغنیمنبعترین

کیپزشمطالعاتازبسیاری.دهدمیتشکیلرادنیادرتولیدی
طرختواندمیزیادیبسیارحدتاچاینوشیدنکهانددادهنشان
.دهدکاهشراعصبیوعروقیقلبیبیماریهایسرطان،بهابتالء
اقی،چضدتورم،ضدخواصنظیردیگریسودمندآثاراینبرعالوه

هاییبآسضدوتومورضدباکتری،ضددیابت،ضدکلسترول،ضد
تاهکاندشدهگزارشچاینوشیدنیبرایبهبنفشماوراءاشعه
بهابستهوبیشترولیهستندمربوطچایدرموجودکافئینبهحدی

.باشندمیفالونوئیدهاخصوصاچایفنلیترکیبات
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چایدرختچه

گان،نهاندانشاخهازدگرگشنناپذیر،وخزاندائمیگیاهیچایدرختچه
.استکاملیاجنسازوتیاسهخانواده،هاپاریتالراستهایها،دولپهرده
.باشدمی(2n=30کروموزم)دیپلوئیدوپایهیکگیاهاین
Camelliaچایاصلیگونهدو sinensisوCamellia

assamicaوبودهژاپنوتبتچین،بهمربوطاولنوع.باشندمی
بهطمربوکهدارددومگونهبهنسبتسردهوایبهبیشتریمقاومت

.باشدمیهندشرقیشمال
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مکان يابي برای احداث باغ 

میزان بارندگی-
ن دامنه کشت چای در جهان در منااطقی کاه میازان بارنادگی آنهاا بای

ه چای کشت بهین. میلی متر در سال است، گسترش دارد5000تا 700
میلی متار در ساال 1800با توجه به نیااز آبای آن در میازان بارنادگی 

امااا حااداقل . انجااام می شااود( میلی متاار در ماااه150متوسااب بارناادگی )
در ایاران، چاای در . میلی متر در ساال اسات1175بارندگی مورد نیاز 

میلی متار در ساال و 1211مناطقی با میزان بارندگی باه طاور میاانگین 
غ چاای بنابراین با. میلی متر در سال کشت می شود1400تا 1000بین 

قل و ترجیحاً  باید در منطقه ای احداث  گردد که بارنادگی آن باین حادا
.حداکثر بارندگی قرار داشته باشد
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دمای هوا

درجه سانتی گراد بوده 25تا 13دامنه دمایی کشت چای در جهان 
درجااه سااانتی گراد انجااام 25تااا 18و کشاات بهینااه آن در دمااای 

دمای هوا در منااطق چایکااری ایاران در دامناه میاانگین . می گیرد
یه بناابراین توصا. درجه سانتی گراد می باشاد20تا 11دمای ماهانه 

می گردد محل انتخاب باغ در محدوده ای قارار گیارد کاه در دامناه 
.دمایی مناسب باشد
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عرض جغرافیايي

درجه42ازجغرافیاییعرضنظرازجهاندرچایکشتگستره
36ازایراندرو(آرژانتین)جنوبیدرجه27تا(گرجستان)شمالی
(جغرافیاییعرض)شمالیدقیقه25ودرجه37تادقیقه31ودرجه

طول)شرقیدقیقه15ودرجه51تادقیقه15ودرجه49ازو
یاستوایمناطقبهجغرافیاییعرضچههر.داردامتداد(جغرافیایی

.می یابدافزایشبهره برداریدورهطولباشد،نزدیکتر
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چای خشکنواعا

. دهادوری قسمت اصلی این گیاه را تشاکیل مایبرگ چای از نظر اقتصادی و بهره

آوری و سااخت بارگ گیااه چاای وجاود دارد کاه های گوناگونی برای عمالروش

: ترین آنها عبارتند ازمتداول

انجام ایچبرگ سبزترکیبات موثره روشی که در آن عمل اکسیداسیون روی ( الف

(. چای سیاه)گیرد می

انجاام چاایبرگ سبز موثره ترکیباتروشی که در آن عمل اکسیداسیون روی ( ب

(.  چای سبز)گیرد نمی

طاور بهچایبرگ سبز ترکیبات موثره روشی که در آن عمل اکسیداسیون روی ( ج

(.چای اولونگ)گیرد ناقص انجام می
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Types of Teas 

Green tea

Black tea

Oolong tea

Fully fermented teas

Partly fermented teas

Unfermented teas
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تركیب شیمیايي برگ سبز چای

رایاهگایناصلیقسمتبرداریبهرهواقتصادینظرازچایبرگ•
دارایتقریبیطوربهچایگیاهنورستهشاخهیک.دهدمیتشکیل

بهمواداینازنیمیتقریباً .استآب%77وخشکماده23%
آبدرغیرمحلولصورتبهدیگرنیمیوآبدرمحلولصورت
.هستند

تولیدیچایکیفیتباالرفتنسببکهترکیباتیغلظتمقدار•
چایینبنابرای.هستندبیشتردومواولبرگوغنچهدرگردندمی
ازشودمیساخته(برگدووغنچهیک)لطیفبرگهایازکه

وشیمیاییترکیباتهابرگایندر.استبرخورداربهتریکیفیت
آنهاترینمهمبهاینجادرکهشودمییافتمتعددیمعدنیمواد

.شودمیاشاره
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ترکیب شیمیایی یک شاخساره نورسته چای

Compounds %
Dry 

weight
Contribution

Total Polyphenols 25 - 30 Astringency

Flavanols

(-) Epigallocatechin gallate 8 – 12 

(-) Epicatechin gallate 3 – 6 

(-) Epigallo catechin 3 – 6

(-) Epicatechin 1 – 3 

(+) Catechin 1 – 2 

(+) Gallocatechin 3 – 4 

Flavonols and flavonol glycosides 3 – 4 

Leuco anthocyanins 2 – 3 

Polyphenolic acids and depsides 3 – 4
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Caffeine 3 - 4 Briskness

Theobromine 0.2 

Theophylline 0.5 

Amino acids 4 – 5 Brothyness

Organic acids 0.5 – 0.6

Monosaccharides 4 – 5 

Polysaccharides 14 - 22 

Cellulose and Hemicellulose 4 – 7 

Pectins 5 – 6 

Lignin 5 – 6 

Protein 14 – 17 

Lipids 3 – 5

Chlorophylls and other pigments 0.5 - 0.6 Colour and Appearance

Ash (minerals) 5 – 6 

Volatiles 0.01 – 0.02 Aroma
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آنزيم های برگ سبز چای

ایجادتنهااآنهعملکههستندترکیباتیهاآنزیم•
اییشیمیبیوهایواکنشانجامبرایمناسبیراه

حوهن.ندارندتاثیریواکنشیانرژیدرخودواست
اییشیمیهایکاتالیزورسایرشبیهآنزیمیعمل
وجودچایسبزدربرگزیادیهایآنزیم.است
:ازعبارتندآنهاترینمهمکهدارند
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فنل اكسیدازآنزيم پلي

ریعسخیلیکهاستمسحاویپروتئیننوعیآنزیماین•
درنلیفپلیمواد.کندمیاثرچایبرگهایفنلپلیروی
دریدازاکسفنلپلیآنزیموبرگنردبانیهایسلولالیه
زاایدیوارهبوسیلهکهدارندوجودآنروپوستیالیه

فتنربینازوشدنپارهنتیجهدر.شوندمیجداهمدیگر
-لفنپلیآنزیممجاورتدرفنلیپلیمواددیوارهاین

عملاکسیژنحضوردروگرفتهقراراکسیداز
.پذیردمیصورتاکسیداسیون
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ازینآنزيم پکت

اسیدهبراآنوکردهاثرسلولهادیوارهپکتینرویبرآنزیماین•
بهکهتاسایمادهپکتین.کندمیتبدیلالکلمتیلوپکتیک
6دحدوتااستممکنوبخشدمیاستحکامبرگسلولیدیواره
خشکمرحلهدر.دهدتشکیلراچایشاخسارهخشکمادهدرصد
بهکتیکپاسیدوگشتهتبخیرشدهتولیدالکلمتیلچای،کردن

خشکونشیندمیبرگخارجیسطحرویمحافظیالیهصورت
گرادسانتیدرجه9/48حرارتدرآنزیماینعمل.گرددمی

نایتخمیراتاقعادیحرارتدرجهدرولیگیردمیانجامبخوبی
.دهدنمینشانخودازچندانیفعالیتآنزیم
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آنزيم پپتیداز

بهوتجزیهرابرگدرموجودپروتئینآنزیماین•
گبرعملکهزمانیتا.کندمیتبدیلآمینهاسیدهای

وینپروتئتولیدبینتعادلیهموارهنشدهانجامچینی
برگازپس.داردوجودآمینهاسیدهایبهآنتجزیه
پالسمرحلهدربویژهچایسازیمراحلحیندروچینی
همهبآمینهاسیدهایوپروتئینبینموجودتعادلحالت

ئینپروتوگرددمیآغازپیتیدازآنزیمفعالیتوخورده
بهشود،میآمینهاسیدهایبهتبدیلبرگدرموجود
بهشدهپالسبرگدرآمینهاسیدهایمقدارکهطوری

.یابدمیافزایشتازهبرگبامقایسهدرتوجهیقابلطور
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آنزيم كلروفیالز

آنزیمتوسبچایسبزبرگدرموجودکالروفیلازماقداری•
ااایتولفبنیانابتدادرآنزیماین.شودمیتجزیهکاااالروفیالز

C20زنجیر) H39)بهلتبدیراآنوبرداشتهراکلروفیلمولکول
وتغییراین.دکنمیکلروفیلیدبنامزیتونیسبزرنگبهترکیبی

برگ(تخمیر)اکسیداسیونومالشمرحلهخاللدرآنزیمیتبدیل
تماحاصلهکلروفیلیدچای،کردنخشکجریاندر.شودمیانجام

نامبهایقهوهرنگبهایمادهودادهدستازراخودمنیزیم
.شودمیتشکیلفائوفورباید

•



کلروفیل
(سبز)

کلروفیالز
(ازدست دادن فیتول)

کلروفیلید
(سبز زیتونی)

فائوفورباید
( ایقهوه )

فائوفیتین
(سیاه)

-Mg

-Mg

کلروفیل و محصوالت حاصل از تجزیه آن
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سیاهچایفرآوریمراحل

تاسمهمیبسیارنقشخاطربهچایفرآوریمرحله یاهمیت
ریفرآو.داردعهدهبرسیاهچاینهاییکیفیتایجاددرکه

.شودمیآغازباغ،ازآن هابرداشتازپسچایهایبرگ
ماهاردیبهشتازایراندرچایهایباغازسبزبرگبرداشت

چینشامل)داردادامهماهآباندومنیمهتاوشودمیشروع
وبرگ3تا2)لطیفوتازهبرگ های.(پاییزهوتابستانهبهاره،

ایبرگ ه.دهندمیتشکیلرابرداشتیمحصول،(جوانهیک
به(لزنبی)حصیریسبدهایباکشاورزانتوسبشدهچیده

.شودمیفروختهوحملچای سازیکارخانه های



سیاهایچ

رقم   هاییجوانوتردساقه هایوبرگ هاجوانه ها،ازکهاستفرآورده ایسیاه،چای

Camelliaعلمینامباچایبوته یاز sinensis (Linnaeus) O. Kuntzeتهیه

یاهسچای.دهدمیتشکیلسیاهچایراجهانتولیدیچایسومدوازبیش.می شود

هایرگب.کنندمیتهیه(ارتدکسغیر)رسمیغیرو(ارتدکس)رسمیروشدوبهرا

عملاتشوندمیخردشده،اکسیدشده،کنترلرطوبتودمادربرداشتازپسچای

.شودامکان پذیرآنزیموسیله یبهاکسیداسیون
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اسایون مراحل پالس، مالش، اکسید( ارتدکس)در تولید چای سیاه به روش رسمی 

واهاد و خشک کردن به وسیله ی دستگاه های موجود به روشی که به آنها اشااره خ

کام )در روش غیر رسمی رطوبات بارگ، کمتار گرفتاه شاده . شد، انجام می گیرد

، روتاروان CTC (Crush, Tear, Curl)و توسب ماشین هایی از قبیل ( پالس تر

(Rotervan) پی .تی.، لگ وان و ال(L.T.P)در ایران مصرف این . انجام می  شود

یاه ی چاای نوع چای نسبت به چای معمولی یا ارتدکس کمتر است و بیشاتر در ته

و اصطالح سی ا تی ا  سای از حاروف اول کلماات لاه کاردن. کیسه ای به کار می رود

. سائیدن ا پاره کردن ا گلوله کردن تشکیل شده است
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راحل فرآوری چای سیاه به روش ارتدکسم

برداشت برگ سبز

د و شاوهای چای در ایران از اردیبهشت ماه شروع مایبرداشت برگ سبز از باغ

ازه و برگ هاای تا(. شامل چاین بهااره، تابساتانه و پااییزه)تا آبان ماه ادامه دارد 

. دهنااد، محصااول برداشااتی را تشااکیل ماای(باارگ و یااک جوانااه3تااا 2)لطیااف 

بااه ( زنبیاال)برگ هااای چیااده شااده توسااب کشاااورزان بااا ساابدهای حصاایری 

.شودکارخانه های چای سازی حمل و فروخته می

رگ هاا حمل برگ  برای تحویل آن به کارخانه باید به  نحوی صاورت گیارد کاه ب

هاا حالت تازه و لطیف خود را حفظ کارده و جریاان هاوا هماواره در باین بارگ

قال در حمال و ن(. صورت فشرده انجام نشودحمل برگ ها به)وجود داشته باشد 

آن برگ سبز، وارد آمدن هرگونه فشار، ضاربه و گرماا موجاب کااهش کیفیات

.گرددمی
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 هاای پس از برداشت برگ هاای سابز، واکنش هاای آناابولیکی متوقاف شاده و واکنش

ای ساااده تر کاتابولیاک کاه باعاک شکسته شاادن ترکیباات آلای بزرگتاار باه مولکول ها

سنتز در مولکول های قند که پیش تر محصول واکنش های فتو. می شوند، آغاز می گردند

یمیایی برگ بوده اند، شکسته شده و انرژی حاصل از آن برای انجام واکنش هاای بیو شا

.درون برگ استفاده می شود
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شافزایدماچیده شده،برگ هایتوده یدرتنفسعلتبهنقل وحملونگهداریعملیاتطی

زیادیمقدارودی اکسید کربنبه(قند هااغلب)سلولدر آلیترکیباتتنفس،فرآینددر.می یابد

.می شونداکسیدآب،
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زسببرگونقلحمل

کمترین آسیب به برگ سبز 

نانتقال به کارخانه در کمترین زمان ممک
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سبزبرگالسپ

درکهباشدمیچای سازیکارخانهدرچایسبزبرگفرآوریمرحله یاولینپالس،

امهیبعدیمراحلبرایشیمیایی وفیزیکیصورتبهشدهچیدهتازهبرگآن

تگفمی توانواستچایفرآوریمراحلمهم ترینازیکیپالسواقع،در.می گردد

موردسطحبهابیدستی.می دهدتشکیلراچایتولیددرکیفیتبهدستیابیاساسوپایه

مرحلهینادرغفلتکهحالیدرنمایدایجادبهتریکیفیتباچایمی تواندپالسنظر

درزیرهدفسهبه طورکلی.نمایدایجادتولیدبعدیمراحلدرجدیمشکالتمی تواند

:(داردطارتبابرگفیزیکیپالسبهآخرهدفدو)باشدمینظرموردپالسفرآیند
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باا دیگار شکستن ترکیبات شیمیایی پیچیده در سلول ها باه ماواد سااده تر کاه هماراه-

مک ک"عطر و طعم"و "مایه داری"مولکول های ساده تر به ایجاد صفات کیفی چای مانند 

.این مورد به پالس شیمیایی برگ ارتباط دارد. خواهد کرد

.درصد می باشد83تا 73کاهش رطوبت برگ تازه که در محدوده ی -

( ماالش)افزایش انعطاف پذیری بارگ کاه بارای پایچش آن در مرحلاه ی پاس از آن -

.ضروری است
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WITHERING
GREEN LEAF WITHERED LEAF

MOISTURE CONTENT

70 – 83 %

MOISTURE CONTENT

55 - 58  &  70%

WITHERING TROUGH 
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الس شیمیاییپ

ان از دسات پالس شیمیایی بالفاصله پس از برداشت شروع می شود و ارتبااطی باا میاز

گ ساطح رطوبات بار. رفتن رطوبت ندارد بلکه تابعی از زمان و درجاه حارارت اسات

بولیکی ممکن است در عرض چند ساعت به حد مطلوب رسیده باشد اما تغییارات کاتاا

ایی برگی ترکیب شیمی. که از موقع برداشت آغاز شده است، به گذشت زمان نیاز دارد

واهاد که چند ساعت پس از برداشت، خشک شده باشد برای تولیاد چاای نامناساب خ

ر، تاامین بنابراین، برای شکستن مولکول های آلای بازرگ باه سااختارهای سااده ت. بود

فااق تغییارات شایمیایی زیار در طاول پاالس ات. هوای کافی و گذشت زمان الزم اسات

:می افتد
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.زرگآزاد شدن دی اکسید کربن و آب با توجه به شکستن مولکول های ب-

.تغییر در فعالیت آنزیم-

ای عطار تجزیه جزئی پروتیین ها به اسیدهای آمینه که باه عناوان پیش ساازه-

.عمل می کنند

.ددافزایش محتوای کافیین که موجب افزایش گسی نوشابه چای می گر-

خی برخی از این ترکیبات، بوی علفی و بر(. VFC)تولید ترکیبات طعمی فرار -

.دیگر بوی گٌلی ایجاد می کنند

.کاهش در محتوای کلروفیل-

اتفااق می افتاد تغییرات شیمیایی فوق به طور ذاتی در ساختار بیوشیمیایی بارگ

زیکای اما دامنه و وسعت این واکنش ها بسته به ارقام، روش فرآیناد و عوامال فی

16تا 12این فرآیند به طور معمول حدود . مانند دما و رطوبت، متفاوت می باشد

.ساعت به طول می انجامد و تعجیل در انجام آن جایز نیست
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رصد پالسد

درصد پاالس باه طور متعاارف، باا اساتفاده از وزن بارگ در پایاان مرحلاه ی پاالس

70کیلاوگرم بارگ سابز در پایاان پاالس 100باه عباارتی اگار . محاسبه می شاود

کیلاوگرم آب 30درصد خواهاد باود و 70کیلوگرم وزن داشته باشد، درصد پالس 

رف این روش بارای بیاان پاالس صا. از برگ سبز حذف شده و کاهش داشته است

درصاد بساته باه 70بناابراین، پاالس باه میازان . نظر از رطوبت اولیه ی برگ است

.رطوبت اولیه ی برگ، به مقادیر مختلفی از رطوبت ارتباط خواهد داشت
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وبودنخواهدمطلوبفصلیکطولدریکسانپالسدرصدازاستفادهبنابراین،

اوتمتفمقادیرحذفبهنیازاولیه،رطوبتبهتوجهبامختلفدوره هایدربرگ

موجببرگتنفسپالس،فرآیندطولدراین،برعالوه.داشتخواهدرطوبت

.شدخواهدمحلولجامدمواددرصد4دادندستازوکربوهیدراتتجزیه ی
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رصد استحصالد

دل عملکرد یا معا"درصد استحصال"نسبت چای ساخته شده به برگ سبز به عنوان 

در . اوت اساتاین نسبت با توجه به رطوبت اولیه ی برگ، متف. تولید، نامیده می شود

درصاد قابلیات 83کیلوگرم برگ سبز با رطوبت حدود 100فصول مرطوب، از هر 

100در فصاول خشاک، از هار . کیلوگرم چای سیاه وجاود دارد16/5تولید حدود 

کیلاوگرم چاای سایاه 27/5درصد می توان حدود 72کیلوگرم برگ سبز با رطوبت 

درصد در تمام فصاول برگ چینای، 78تا 77با توجه به میانگین رطوبت . تولید نمود

کیلاوگرم چاای خشاک سایاه 22/5کیلوگرم بارگ سابز، 100انتظار می رود از هر 

در نظر گرفته 0/225بنابراین ضریب استحصال چای در ایران حدود . به دست آید

.می شود
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پالسجهیزاتت

انجامبرایرافتوپالساستوانه یپالس،تونلپالس،سینینظیرمختلفیسیستم های

درحاضرحالدرترافسیستمآنهامیاناز.می گیردقراراستفادهموردمرحلهاین

انعطافبودن،اقتصادیآنازاستفادهمزایای.داردراکاربردبیشترینجهانسراسر

ساز،وساختدرانعطاف پذیریپالس،مختلفدرجه هایوظرفیت هادرپذیری

.استآسان تربرداریبهرهوکارسهولتوفضادرصرفه جویی
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ترافستگاهد

به آنحتانیتقسمتکهباشدمیروبازومستطیلمکعبشکلبهمتداولترافسیستم

طریقازوآنزیرازمحوریجریانفنیکازهواوبودهخالیهواجریانعبورمنظور

ال به الیازهواعبورباومی شوددمیدهسبزبرگتودهداخلبهمشبکوتحتانیقسمت

درجهاصلچهارتراف،ساختاروطرحدر.(3شکل)می یابدکاهشبرگرطوبتبرگ ها،

دراهونسبیرطوبتمیزانومرطوبجسمگستردگیمیزانهوا،جریانسرعتحرارت،

.شودمیگرفتهنظر
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ـ سیستم گردش هوا در دستگاه تراف3شکل
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ازواننمی تروزدرباریکازبیشمعمولطوربهپالس،طوالنیزمانمدتبهتوجهبا

درروزیکورودیبرگمقدارکلنگه داشتنبرایبنابراین،.نموداستفادهتراف

رفتهگدرنظرترافبرایمتفاوتیاندازه های.شودفراهمکافیظرفیتبایدکارخانه

متر1/8تا1/6عرضومتر18تا14طولتخلیه،وبارگیریراحتیبرایامامی شود

.بودخواهدمترمناسب1/2تا1ارتفاعو
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تونللداخبهترافحجمگرفتننظردرباوفنیک وسیلهبهگرمیامعمولیهوای

توریازهاستفادباوفوقانیقسمتازپایین ترسانتی متر20فاصلهبه.می شوددمیده

مربعمترهردرتقریبیبه طور.استشدهایجادبرگگرفتنقراربرایمحلیسیمی،

دازهانوبرگنوعبهتوجهبا)تازهسبزبرگکیلوگرم27الی23بینترافسطحاز

بهدقیقهدرمترمکعب600الی500مقداربهنیازموردهوای.می شودریخته(تراف

رگبکیلوگرمهربراینیازموردهوایمقدارعبارتیبهمی شود،دمیدهترافدرون

.باشدمیدقیقهبرمترمکعب0/65تا0/6بینسبز

درکهگرمهوایکوره هایازمصنوعی،پالسمرحله یدرگرمهوایتامینبرای

لکانابه وسیلهگرمهوایاین.می شوداستفادهدارند،قرارپالسمحوطه یخارج

.می گرددهدایتترافسویبهگرمهوایمخصوص

51



پالسفراینداجراییوه یش

ه ینقالنوارکمکبهونمودهارزیابیدریافت،سالندرتوزینازپسراهابرگ

یباالطبقاتدرمعمولبه طورکه)تراف هامحلبهدستی صورتبهیاوباالبر

کاملبارگیریازپس.(5شکل)نمایندمیتخلیهترافدروحمل(داردقرارکارخانه

نوعبهتاهمی ترتیببهآنکیفیتوپالسنوع.شودمیآغازپالسعملیاتتراف،

ترافدرشدهریختهبرگمیزانوموجودرطوبتدرصدهوا،جریانسرعتبرگ،

.داردبستگی

52



ختاه مایبرای اینکه پالس به  طور یکنواخت و ایده آل صورت گیرد، برگ ها به مقداری روی تراف ری

27الای 23اگر مقدار برگ سبز در هار مترمرباع تاراف باین . شود که موجب ایجاد فشردگی نشود

گیری از بارای جلاو. تواناد از الباه الی برگ هاا عباور نمایادکیلوگرم برگ سبز باشد هوا به خوبی مای

خشک شدن برگ های قسمت زیرین تراف، الزم اسات پاس از مادتی برگ هاا را زیار و رو نماود تاا 

سااعت در میاان 2بهتر است ابتدا هوای معمولی به مدت حاداقل . پالس به  طور یکنواخت انجام شود

دگی در برگ سبز عرضه شده به کارخاناه باه علات فشار. ها دمیده شود تا برگ ها خنک شوندبرگ

شاود سابب اگر گرماا از بارگ گرفتاه ن. زنبیل و ماندن در زیر آفتاب و فعالیت تنفسی، گرم می شود

از ایان رو الزم اسات در شاروع عملیاات پاالس تنهاا از هاوای. گارددافت کیفیت چای تولیدی مای

طوبات به عبارت دیگر اگر چنان چه بارگ سابز دارای ر. معمولی استفاده کرده و برگ را خنک نمود

. شاودسطحی هم باشد، دمیدن هوای گرم به چنین برگی موجب خسارت و آسیب دیدگی بارگ مای

بارگ ای گارم،بنابراین ابتدا باید با هوای سرد، رطوبت سطحی برگ گرفته سپس باا اساتفاده از هاو

. سبز پالس شود
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:استضروریترافازاستفادهدرزیرنکاترعایت

انباشتاثردرکه)قارچ هارشدازتاشدهتمیزمنظمصورتبه بایدترافداخلیمحفظه ی-1

ریجلوگی،(می ریزدآنداخلبهترافازکردنخارجیاوریختنهنگامدرکهسبزیبرگ

.شود

استفادهتاییچجایبهدارندراغذاییصنایعدراستفادهقابلیتکهپلی اتیلنیتوری هایاز-2

.(ی آوردمفراهمقارچ هاانواعرشدبرایرامناسبیمحیباستخیسچتاییهنگامی که)گردد

هواوجخرباعککه)نشتیوجودصورتدروشودکنترلمنظم صورتبهتراف هابدنه ی-3

.گردداقدامآنتعمیربهنسبت(می شودآناز
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پالسالنس

تگاهدسبایدسالنایندر.می گیرندقرارپالسسالن نامبهمحوطه ایدرتراف هاتمام

ایدارهم چنین باشدداشته وجودرطوبت سنجوخشکو تردماسنجدما،اندازه گیری

ازشدهمتصاعدگازهایورطوبتنمودنمنظورخارجبهمتعددهواکش هایوپنجره ها

کهشودبنصتابلوییبایدشدهیادابزارهایبرعالوهسالن،ایندر.باشدپالسعملیات

شودیادداشتپالس،پایاننسبیزمانوبارگیریزمانهرتراف،شماره یآندر

استفادهمصنوعیپالسروشازسبزبرگپالسبرایچای سازیدرکارخانه های.

.می کنند
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غربالومالشرحله یم

وادمنمودنآزادوبرگسلول هایکردنمتالشی،شدهپالسسبزبرگمالشازهدف

زیمآنبااستهاپلی فنلحاویکهسلولیشیرهترتیببدین.استآنهامحتوای

اتتغییروشدهاکسید،هوااکسیژنمجاورتدردواینومخلوطپلی فنل اکسیداز

.می آورندوجودبهچایکیفیتنتیجهدروطعموعطررنگ،تولیدبرایراالزمشیمیایی

.می شودبرگ هادرشدنلولوخوردگیپیچحالتایجادموجبعملاینضمن،در

عتسربامالشمرحله یطیبودشدهآغازپالسمرحله یدرکهشیمیاییتغییرات

یسخونرمگرما،افزایششاملمالشعملدرحاصلتغییرات.می یابدادامهبیشتر،

مالشلیاصهدفبرگسلولساختمانکردنمتالشی.استسلولیشیرهبابرگشدن

وسیلهبهعملاینارتدکسروشدر.می شودانجاممختلفیهایروشبهکهاست

.گیردمیصورتمالشدستگاه
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ROLLING

WITHERED LEAF ROLLED LEAF

ORTHODOX ROLLER

ROTORVANE ROLLER

CTC ROLLER
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شکستنآن،کردنخنکوبرگتهویه یمالش خورده،برگغربالازاصلیهدف

.استمالشدورهرازپسدرشتوریزذراتدرجه بندیومالش خوردهبرگکلوخ های
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ارتدکسالشم

راثدرآنساختارتخریباثردربرگسلو ل هایازسلولیشیرهخروجروشایندر

ملعبرگ،ازسلولیشیره یخروجهنگامدر.می گیردصورتمالشسطحرویمالش

زیرشرحبهارتدکسمالشدراهداف.شودمیانجامهمشدنخردوخوردنپیچ

:است

.آنمحتویاتخروجوسلولیدیواره یپارگی-

شروعبرایهوامعرضدرگرفتنقراروبرگسلول هایمحتویاتاستخراج-

.اکسیداسیون

.نظرموردظاهروشکلایجادبرایبرگخوردنپیچ-

.کوچکترذراتبهبزرگترخورده یپیچبرگشدنخرد-
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احلمردرشیمیاییهایواکنشودادهرخسریع ترجوانشاخساره هایدرسلولپارگی

م چنینه.(دارندبیشتریزمانبهنیازدرشتبرگ های)می گیردصورتمالشابتدایی

میتربزرگبرگخوردنپیچازمانعاست،شدهکوچکآناندازه یوپیچیدهکهبرگی

یکازپسروایناز.نمایدطوالنیرامالشدوره یاستممکنمسئلهاینکهشود

ایدببرگبنابراین.می گیردانجامبرگ هاتفکیکدقیقه ای،40تا30مناسبدوره ی

بهرمنجبرگ،اندازه یاساسبرتفکیک.شوددادهعبورغربالیکازوشدهتخلیه

.می گرددمسنبرگ هایازلطیفبرگ هایجداسازی
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ارتدکسمالشستگاهد

:استشدهتشکیلاصلیقسمتپنجازمالشدستگاه

مالشسینی•

مالشدیگ•

فشارصفحه ی•

هالنگمیل•

الکتروموتورهاودندهجعبه•
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8تا5ینبزمانیمدتدروگرفتهصورتبه تدریجبایدمالشدستگاه هایبارگیری

اینرغیدرزیرااستمهمبسیارمالشدستگاهظرفیترعایت.شودانجامدقیقه

یچیدهپوخردخوببرگاینکهبرعالوهشدهپالسبرگ هایتراکمبه  علتصورت

یفیتککاهشباعکوکردهپیداافزایشنیز(دیگ)استوانهدرونحرارتنمی شود،

.می گردد
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غربالستگاهد

درباالیهکاستتوریوسینیقسمتدوازمتشکلوسیله ایغربالدستگاه

این.تاسشیب دارآنتوری قسمتوشدهتعبیهکلوخ شکنوسیلهسینی،

همانندخوردهمالشبرگغربالدستگاهاهمیت.داردلرزشیحرکتدستگاه

حیحصاستفادهنحوه یوجود،اینبااستچای سازیمراحلدستگاه هایسایر

.گیردمیقرارسهل انگاریموردبیشتردستگاهایناز
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شمالسبزبرگمختلفاندازه هایجداسازیبرایوسیله ایواقعدرسبزبرگغربال

درحرکتهبلنگسیستمیکوسیلهبهغربالصفحه یسبزبرگغربالدر.استخورده

عمودیویافقمسیردرترکیبیحرکتیکغربالصفحه یبرایلنگیسیستم.می آید

بهرکتحهموبرگشتیورفتحرکتهمغربالصفحه یدیگر،عبارتبه می کندایجاد

.داردپایینوباال
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:استضروریغربالازاستفادهدرزیرنکاترعایت

.شودپخشطرفیک بهنبایدبرگوباشدترازومسطحبایدغربالتوری-1

.باشدداشتهگودینبایدغربالتوری-2

.تمیزکردکامالراآنتوریبایدغربالازاستفادهبارهرازبعد-3

.باشدسالمبایدهموارهتوریهایسوراخ-4

.پذیردانجامیکنواختبایدغربالحرکت-5

.باشدشکنکلوخبهمجهزبایدبرگغربالدستگاه-6

وسهولتبهودستکاریبدونتاشودریختهغربالدرمناسبمقداربهبایدبرگ-7

درسوراخیمداوم،کاراثردرصورتی کهدر.نمایدعبورغربالرویازیکنواختطوربه

چایییکنواختعدمموجبتاکردتعویضراغربالتوریبایدشودایجادغربالسطح

.نگردداستحصالی
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مالشفرآینداجراییوه یش

رفیتظبامتناسبمالشدستگاهدرپالسیدهبرگ هایبایدفرآینددراین

درمختلفدفعاتبهدقیقه120تا20بینعملاین.شودبارگیریدستگاه

اثربرمالشدستگاهداخلبرگ های.می انجامدطولبه(Batch)بَهریک

لولوتابدارخرد،مالش،سینیدرشدهتعبیهآج هایبابرخوردودوران

تا5نبیزمانمدتدروبه تدریجبایدمالشهایدستگاهبارگیری.می شوند

به یرازاستمهمبسیارمالشدستگاهظرفیتبهتوجه.شودانجامدقیقه8

نمیهپیچیدوخردخوببرگ هااینکهبرعالوهشدهپالسبرگتراکمعلت

کاهشباعکوکردهپیداافزایشنیز(دیگ)استوانهدرونحرارتشوند،

.گرددمیاستحصالیچایکیفیت
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برگ هایسپسشدهالکغربال ها،توسبمالش خوردهبرگ هایمالش،دورازهرپس

خمیر،تسالندرتمیزسطحروییاآلومینیومیسینی هایدرغربالیزیرمالش خورده ی

هبمجدد،مالشانجامبراینیزغربالیرویمالش خورده یبرگ های.می شوندنگهداری

واردفشارمیزانپالس،درجه یبرگ،نوعچونعواملی.می یابندانتقالمالشدستگاه

آج هایشکلودستگاهسرعتمالش،دفعاتتعدادمالش،زمانمدتدور،هردرآمده

.هستندموثرچایکیفیترویسینی،درموجود
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بهواردهشارفمیزان.بودخواهدبیشترشده،تولیددمایباشدبیشترچههرمالشظرفیت

گردش.دمی شوتولیدبیشتریحرارتباشد،زیادترآنزمانمدتوبیشترچههرکالهک

دور45حدودمالشمناسبگردش.باشددقیقهدردور75تا40بیناستممکنمالش

.می شودگرفتهنظردردقیقهدر
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دقیقه بیشاتر شاود، چاای خارد شاده و 45اگر مدت زمان مالش برای هر بار مالش از 

دقیقاه ماالش داده 30پس از خشک شدن به خاك چای تبدیل می گردد و اگر کمتر از 

باارگیری قبال از. خوبی صورت نمی گیردشود، لول شدن برگ و متالشی ساختن آن به

ایاد ها مانند صافحه ی ماالش، غرباال، کاف اتااق ماالش بدستگاه مالش، کلیه ی قسمت

تگاه ماالش بارگیری دسا. به طور کامل شستشو، تمیز و در صورت نیاز ضد عفونی گردد

دن بارگ باهباید با توجه به ظرفیت دستگاه صورت گیرد تا عمل لول شدن و متالشی  شا

. خوبی صورت گیرد
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مالش خوردهبرگربالغ

به  طوروتسهولبهتاشودریختهغربالدستگاهدرمناسباندازهبهبایدخوردهمالشبرگ

ربالغسطحدرسوراخیمداومکاراثردرکهصورتی در.نمایدعبورغربالرویازیکنواخت

توری.ودنشاستحصالیچایناهمگنیموجبتانمودتعویضراغربالتوریبایدشودایجاد

نبایدغربالتوری.شودپخشطرفیکبهنبایدبرگوباشدترازومسطحبایدغربال

.ردکتمیزکامالراآنتوریبایدغربالازاستفادهبارهرازبعدوباشدداشتهگودی

.پذیردانجامیکنواختبایدغربالحرکتوباشدسالمبایدهموارهتوریسوراخ های
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:ازاستعبارتغربالازحاصلچایانواع

می نامندیکمالشچایرامالشدومواولدورازحاصلغربالیزیرچای :1مالشچایا1

.می گرددمخلوطهمباشدنخشکازپسکه

چهارموسومدورازحاصلغربالیزیرچای هایکلیهشاملدومالشچای:2مالشچایا2

.می گرددمخلوطهمباشدنخشکازپسکهاستمالش

.استخوردهمالشبارچهاربرگ هایغربالیروازحاصلسهمالشچای:3مالشچایا3
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غربالومالشالنس

ورتصدرآنغربالومالشعملیاتوشدهنصبغربالومالشدستگاه هایسالنایندر

قابللتسهوبهآندیوارووکفبودهمه پاشسیستمبهمجهزبایدسالناین.می گیرد

ایندرواهدمای.باشدهواتهویه یبرایکافیوپنجره هایمناسبارتفاعدارایوشستشو

.شودحفظدرصد98تا90بیننسبیرطوبتوسانتی گراددرجه ی28تا22بایدسالن

ازیراستبرخوردارویژه ایاهمیتازمالشهنگامبه خصوصچای سازیدردماکنترل

فعالیت.دمی گرداکسیدازپلی فنلآنزیمشدنفعالغیرموجبدماحدازبیشرفتنباال

درجه ی26/6حدودحرارتدرآنزیماین.استضروریبسیارچای سازیدرآنزیماین

ازوشودحفظحرارتدرجهاینچای سازیمراحلدربایدپسمی شودفعالگرادسانتی

.آیدبه عملجلوگیریآنافزایش
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اکسیداسیون رحله یم

چایوسبزچایمانندچایاشکالدیگروسفیدوسیاهچایانواعبیناصلیتفاوت

بایمیآنزاکسیداسیونحاصلکهاستباالمولکولیوزنباپلی فنل هایوجوداوالنگ

فرایندهدفبنابراین.است(PO)پراکسیدازو(PPO)اکسیدازپلی فنلآنزیمکمک

آنزیم هایباموجودکاتچین هایبیشترهرچهتماسبرایالزمشرایبایجاداکسیداسیون،

درجه.دشخواهداکسیژنحضوردرترکیباتاینشدناکسیدموجبکهمی باشدمربوطه

دربایدودارنداکسیداسیونهایواکنشانجامدرمهمینقشنیزنسبیرطوبتوحرارت

.شودنگه داشتهخوداوجدرآنزیمفعالیتآندرکهبگیرندقرارسطحی
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اکسیداسیونفرآیندیمیش

،(EC)اپی کاتچین،(C)کاتچینشاملچایشاخسارهدرموجودکاتچین های

،(EGC)اپی گالوکاتچین،(GC)گالوکاتچین،(ECG)اپی کاتچین گاالت

ساختاریفرمولهمان(EPI)اپیاشکال.می باشند(EGCG)واپی گالوکاتچین گاالت

به)تفاوتیمشیمیاییرفتاربعدی،سهمدلدرمختلفجهت گیری هایباامادارندراکاتچین

پلی فنلیمآنزتوسبترکیباتاین.می دهندنشان(شدناکسیدظرفیتنظرازمثالعنوان

کوئینونارتونامبهواسبحدترکیباتابتداوشدهاکسیدبرگدرموجود(PPO)اکسیداز

بهترکیبفتجصورتبهسپسمی دهندتشکیلهستند،ناپایداروپذیرواکنشبسیارکه

.می شوندتبدیلهستند،بزرگتریمولکول هایکه(TF)افالوینیتشکل
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این.رددمی گتشکیلزیرصورتبهتیافالوینششودادهواکنشجفت،به صورتکاتچین

.تاسالزماپیترکیبیکحداقلوجودتیافالوین،تشکیلبرایمی دهندنشانواکنش ها

EGC + EC Theaflavin

EGCG + EC Theaflavin-3 monogallate

EGCG + ECG Theaflavin 3’3′ digallate

EGC + ECG Theaflavin -3′- monogallate

GC + EC Isotheaflavin

GC + C Neotheaflavin
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واکنشاماندمی شوتشکیلکاتچین هاازپراکسیدازآنزیماثرفعالیتدرهاروبیجینتیا

شیمی. گردندمیتولیدنیزتیافالوین هاازترکیباتاینهم چنین.استپیچیدهبسیارآن

شدنیداکس.استنشدهثابتهنوزآنهاساختارواستپیچیدهبسیارتیاروبیجین ها

یحصحانجام.می گرددچایکیفیتافتبهمنجرتیاروبیجین هابهتیافالوین ها

می شودیجین هاتیاروبوتیافالوین هاازمناسبنسبتیکتشکیلبهمنجراکسیداسیون

.شودمیسیاهچایرنگومایه داریشفافیت،ایجادموجبکه
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اکسیداسیونمرحله یانجامحوه ین

.کردنپهتخمیراتاقکفرویرامالش خوردهبرگمی تواناکسیداسیونعملانجامبرای

درهکغذاییصنایعدرپذیرشموردجنسازسینی هاییازاکسیداسیونبرایامروزه

سینی هایدرراخوردهمالشچای.شودمیاستفادهاند،شدهجاگذاریقفسه هایی

متغیراربسیعملاینانجامبرایالزمزمان.شودانجاماکسیداسیونتامی ریزندمخصوص

شدنپارهاثردر.داردبستگیبرگحرارتدرجهوکردنخردروشوکیفیتبهوبوده

تولیدتیترکیباوشودمیاکسیدهوااکسیژنمجاورتدرسلولیشیرهسلولی،دیواره ی

.دارندزیادیاهمیتچاینوشیدنیرنگومایه داریتندی،شفافیت،درکهمی کند

نیزمی شوندچایدلپذیرطعموعطرایجادموجبکهترکیباتیمرحله،ایندرهم چنین

.می آیند وجودبه
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دارداکسیژنبهنیازاکسیداسیونبرایبرگچوناکسیداسیونبرایسطوحازاستفادهدر

در.برسدمهپایینقسمتهایبهاکسیژنتاباشدزیادشده،پهنهایبرگضخامتنباید

.استمتفاوتمترسانتی8تا3ازشدهریختهبرگضخامتروشاین
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کیفیت)برگشدنخردوشدتبرگنوعبهوبستهبودهمتغیرمرحلهاینبرایالزمزمان

شروعاززمانمدتاین)می انجامدطولبهساعت4تا2بین(مالشوپالسشدتو

وناکسیداسیبرگ،شدنخردوبرگمالشباهم زمانزیراگرددمیآغازمالشمرحله ی

ص،مخصوعطراستشمامومسیبهسبزازخوردهمالشبرگتغییررنگ.شودمیآغاز

گیویژچهارچای،اینوشابهخواصدر.استاکسیداسیونمرحله یشدنکامل  ینشانه

قراروناکسیداسیزمانمدتودماتاثیرتحتچایرنگوبودنمایه دارکیفیت،تندی،

.دارد
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:استضروریتخمیراتاقدرزیرنکاترعایت

گرم،ایهومتالطمجریانایجادوخورشیدنورمستقیمتابشازبایدرااکسیداسیوناتاقا1

.نمودمحافظت

سالنبرایدرصد85ازبیشترنسبیرطوبتتامینپاشمهدستگاهازاستفادهباا2

.استضروریاکسیداسیون

.نمایدتجاوزگرادسانتیدرجه ی30ازنبایداکسیداسیوناتاقدمایا3

ازسپروزههمهبایدمی شوداستفادهچایاکسیداسیونبرایکهسطوحییاوظروفتماما4

.گرددپاكچایذراتبقایایازوشستشوکاراتمام

.گرددتمیزمرتببه طوربایدمالشواکسیداسیوناتاقفاضالبمجرایا5

انهجداگطوربهبایدسهمالشودویک،مالشنظیرخوردهمالشچایقسمت هایازیکهرا6

هراتاستالزمندهد،رخاشتباهیکردنخشکمرحله یدرآنکهبرای)شودنگهداریمجزاو

.(ودشدادهانتقالخشک کنماشینبهجداگانهصورتبه مالش خوردهچایقسمت هایازیک
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اکسیداسیونالنس

ارتفاعدارایومی شودگرفتهنظردرآفتابمستقیمنورازدورتخمیریااکسیداسیونسالن

وکف.دمی باشمیسرآندرنیازموردوتازههوایتامینامکانکهاستپنجره هاییومناسب

یشنهادپ.باشدفرجوخللبدونوصافسطحیدارایوشستشوقابلبایدسالندیوارهای

.شوداستفادهشده اند،جای گذاریچرخدارارابه هایدرکهآلومینیومیسینی هایازمی گردد

85ازبیشترنسبیرطوبتوگرادسانتیدرجه ی30تا22بینبایددماتخمیرسالندر

شکخسریعخیلیچایباالییسطحباشدکمسالنهوایرطوبتمیزاناگر.باشددرصد

ودماسنجازبایدتخمیراتاقدر.نمی پذیردصورتبه خوبیاکسیداسیونعملوشده

زیادحرارتدرجهاگر.کردکنترلرارطوبتوحرارتبتوانتاکرداستفادهرطوبت سنج

.کرداستفادهرطوبتافزایشودماکاهشبرایپاشمهازمی توانباشد
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کردنخشکرحله یم

نش هایواککلیه یبهبخشیدنپایانسببکهاستحرارتیفرآیندیکردن،خشک

کیفییاتخصوصپایداریبرایچایرطوبتتدریجیکاهشوبیوشیمیاییوشیمیایی

کاهشکردن،خشکعملتوسبشدهتخمیربرگدرموجودرطوبت.می گرددآن

می شودکاالییبهتبدیلحاصلچایترتیببدین.رسدمیدرصد4تا3حدودبهویافته

اثردروکردهپیداسیاهرنگباشد،شدهخشکخوبچایاگر.استنگهداریقابلکه

.می شودخردکامالوارده،فشارکمترین
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3رطوبتباخشکچایکیلوگرم22/5تازه،برگکیلوگرم100هرازمتوسببه طور

طیرطوبتتبخیرنشان دهنده یکیلوگرم،77/5وزناختالف.می شودتولیددرصد

کیلوگرم25تا20حدودچای،برگرطوبتکیلوگرم77/5از.استچای سازیفرآیند

کردن،خشکمرحله یدرکیلوگرم50تا20حدودوشدهتبخیرپالس،فرآیندطی

تغییردرصد3تا70حدودازکردنخشکطیبرگذراترطوبت.می شودتبخیر

.می کند
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حسطدررطوبتالیه ییکواستزیادبرگرطوبتکردن،خشکاولیه یمراحلطولدر

.دمی باشمرطوبدماسنجدمایبهنزدیکبرگذراتدمایمرحله،ایندر.داردوجودبرگ

عملگیبرذراترطوبتازمستقلتبخیرمیزاناینواستآسانرطوبت،ازالیهاینحذف

لکنترموجبانتشارفرایندواستثابتشدنخشکنرخمرحله،ایندر.کردخواهد

قلمنتذراتسطحبهتبخیربرایچایذراتدرونرطوبت.می گرددشدنخشکسرعت

درترطوبمقدار.می کندافتکردن،خشکسرعترطوبتکاهشبازمانایندر.می شوند

بسیارراثدوره،ایندلیلهمینبه.استطوالنیزمانصرفمستلزمامااستکمهنگام،این

وبرگیالیه یضخامتذرات،اندازهبهوابستهوداردشدنخشکزمانمدتدرمهمی

.داردهوارطوبتوحرارتدرجهجریان،مانندخارجیمتغیرهای
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وگیردمیخودبهارتجاعیحالتچایبرگباشدمجازحدازبیشچایرطوبتهرگاه

ادامهزنیکردنخشکعملیاتاتمامازپس(تخمیر)اکسیداسیونعملکهمی شودموجب

.می شودزدنکپکمستعدحالتایندرچای.یابدتنزلچایکیفیتویافته
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درزمانعامل.نمودخشکمختلفهایزمانودمادرتوانمیراشدهتخمیرچایبرگ

ساختمانروندازبتواندسلولیبینآبکهباشدسرعتیبامتناسببایدچاینمودنخشک

ازیریجلوگباعککهشودانتخابنحویبهبایددماضمندر.شودهدایتبیرونبهبرگ

چایشدنخشک الزمحدازبیشوشدنسوختهازوشودشیمیاییتغییراتادامه

.گرددجلوگیری
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رددگخشکسریعبه طورچایوباشدباالحدازبیشکردنخشکمرحله یدردمااگر

.گویندCase-Hardeningیاسختیپوستهآنبهاصطالحاًکهآیدمیبه وجودوضعیتی

رطوبتازمقداریوشدهخشکآنمرکزیقسمتازترسریعچایسطححالت،ایندر

قابلیتازداردداخلدرکهاضافیرطوبتعلتبهچاینوعاین.ماندمیباقیآنداخلدر

.نیستبرخوردارمناسبینگهداری
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وواردگرمهوایطرفیکازمعمولبه طورکهاستصورتیبهخشکهایدستگاهمکانیسم

بایدورودیدمایارتدکسروشبهچایکردنخشکبرای.می شودخارجدیگرطرفاز

.باشدسانتی گراددرجه ی55تا51بینخروجیدمایوسانتی گراددرجه ی104
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محلدر)شدهواردبرگحرکتمسیرخالفبرخشک کندرگرمهوایجریان

درتاسکمتریحرارتدارایکههواییباابتدابرگحالتایندر.است(بارگیری

مقداربهگرمهوای.گیردمیقرارترگرمهوایمعرضدربه تدریجوبودهتماس

جریانماشینداخلدرثانیهبرمتر0/6سرعتباساعتدرمکعبمتر17000

خارجدستگاهازچایکهزمانیتاشودمیدستگاهواردچایکهزمانیمدت.دارد

کردنزیادابکهترتیببدین.استتنظیمقابل(ماشیندرچایتوقفزمان)گرددمی

راسرعتحرارت،کردنکمبابرعکسیاودادهافزایشنیزراسرعتحرارت،

.ودمی شزیادیاکمشرایبایندرنیزشدهخشکچایمقدارالبته.دهندمیکاهش
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دستگاهبهشدهواردبرگتوده یضخامتچای،کردنخشکدرمهممواردازیکی

یرووشدهمواجهمشکلباگرمهوایعبورباشدزیادتودهضخامتاگر.استخشک کن

یدرشت)چاینوعبهبستگیضخامتترینمناسب.گذاردمینامطلوبتاثیرگرمهوایخروج

ازبرگعبورزمانمدتترینمناسب.استمتفاوتمترسانتی2/5تا1/5ازودارد(ریزیو

.استدقیقه35تا25بینخروجی،تاخشکدستگاهورودیمدخل
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چایخشک کنستگاهد

:ازعبارتندکهشدهتشکیلاصلیقسمتدوازچایخشک کن

.گرمهوایکوره•

.خشک کن(اتاقک)محفظه ی•
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کنخشکستگاهد

میدهدآنداخلبهکوره هادرشدهگرمهوایکهشدهتشکیلمحفظه ایازخشک کندستگاه

یهتعبسیستمیمحفظهاینداخلدر.می شودخوردهمالشبرگشدنخشکموجبوشده

داغایهومعرضدرپیوستهبه  طورومرحلهبهمرحلهوتدریجبهراخوردهمالشبرگکهشده

تسمبههرچهوشدهمواجهکمترحرارتباابتداخوردهمالشبرگ کهبه طوریمی دهدقرار

.می گیردقرارداغ ترهوایمعرضدرمی رودپیششدنخشکمرحله یانتهای
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ده،شنصب(فلزجنساز)سوراخداررفه هایآنرویکهنقالهتعدادیازسیستماین

طیازشدپسریختهاولطبقه یرویاینکهازبعدخوردهمالشچای.می گرددتشکیل

تاترتیباینبهراشدنخشکمسیروشدهریختهپایینینقاله یرویاول،نقالهمسیر

چکترکوخشک کنباالیسمتبهپایینازرفه هاسوراخ هایاندازه ی.می دهدادامهانتها

می شود
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ـ نحوه ی کار دستگاه خشک کن چای ارتدکس21شکل 
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خشکسالنشخصاتم

:استضروریخشکسالناحداثدرزیرنکاترعایت

قرارگیریمنطقه یازبایدمی گیرندقرارآندرخشک کندستگاه هایکهمحوطه ایا1

.گرددجدامناسبیدیوارتوسبکوره ها

ازحاصلضایعاتتجمعازکهشوددادهپوششگونه ایبهبایدسالنسقفودیوارا2

پوششکسرامییاسنگبابایدنیزخشکسالنکف.شودجلوگیریکردنخشکعملیات

.شودداده

گرمایبتوانطریقاینازتااستالزامیخشکسالندرمناسبهواکش هاینصبا3

.نمودهدایتبیرونبهراکنخشکازحاصلاضافی

.رددگجدا(سرت)درجه بندیسالنوتخمیرسالنازمطلوبیبه نحوبایدخشکسالنا4

کورهفنوخشکدستگاهراه اندازیوظیفه یکهدنده هاییچرخوتسمه هاپولی ها،تمامیا5

.شوندپوشیدهایمنیبرایبایددارندبرعهدهرا
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درجه بندیوجداسازیرحله یم

ساقه،،ضایعاتدرآنکهاستچای سازیفرآینددرتکمیلیمرحله یدرجه بندیوجداسازی

مهمیفرآیندجداسازی،.می شوددرجه بندیاندازه،نظرازوچایجداشدهچایازپوودمار

ایچقیمتدرمهمیاثرمی تواندکاربردیشیوه یوروشبهتوجهباواستچای سازیدر

.باشدداشتهبازاردر
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اشدبنیزبازارتقاضایموردکهگوناگوناندازه هایوهاشکلدرچایذراتتفکیک

نمی باشدمنظموثابتاستفاده،موردعملیاتکهآنجاییاز.استمتعددیمراحلمستلزم

ازاتعملیاینانجامبرای.نمودوضعنمی تواناستانداردیضواببهیچ گونهآنبرای

اندروز،(Myddelton)میدلتون،(Fibremate)فایبروماتشاملمختلفیماشین آالت

(Andrews)،رووینو(Winnower)رتروسو(Sorter)ماشین ها،این.می شوداستفاده

وجهتباوکردهجداهمدیگراز(درشتیوریزی)آناندازهاساسبررااستحصالیچای

به دست(خاكوباروتیشکسته،قلم،)چایمختلفارقامرفته،به کارهایغربالنوعبه

س هایبوروبین المللیتجارتعرصه یدراستحصالیسیاهچایمختلفانواع.آیدمی

حراجمراکزومصرفبازارهایبهآن هاعرضه یواستخاصیاسامیدارایچایجهانی

.می شودانجاماستانداردهاواصطالحاتایناساسبردنیا
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عالمت اختصارینام انگلیسینام فارسی
(Whole leaf)چای قلم 

Tippy Golden Flowery Orange PekoeTGFOPقلم زرین و نازک پیچیده

Golden Flowery Orange PekoeGFOPقلم زرین پیچیده

Flowery Orange Pekoe OneFOP1قلم پیچیده ی درشت

Flowery Orange PekoeFOPقلم پیچیده

Orange PekoeOPچای قلم

(Broken)چای شکسته 
Tippy Golden Broken Orange PekoeTGBOPشکسته ی زرین نازک و پیچیده

Golden Broken Orange PekoeGBOPشکسته زرین

Flowery Broken Orange PekoeFBOP شکسته ی پیچیده

Broken Orange Pekoe OneBOP1شکسته ی درشت

Broken Orange PekoeBOPشکسته

BrokenPekoeBPشکسته ی معمولی

(Fanning)چای باروتی 
Broken Orange Pekoe FanningBOPFباروتی پیچیده

Golden Orange FanningGOFباروتی زرین

Orange FanningOFریزدانه دارباروتی

Pekoe FanningPFریزشدهخردباروتی

(Dusts)خاک چای 
Pekoe DustPDدانه دارچایخاک

Dust oneD1یکدرجه یچایخاک

DustDخاک چای معمولی

ـ اسامی ارقام مختلف چای ارتدکس و عالئم اختصاری آنها4جدول
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:ازعبارتندچایبندیدرجهوجداسازیبهمربوطاهدافبه  طور کلی

.مقبول ترعرضه یبرایچایکردنتمیز-الف

.ازاربتقاضایبامطابقمختلفهایاندازهواشکالبهتولیدیچایذراتجداسازی-ب

مورد)قبولقابلذراتیاندازهباچایبهبزرگحدازبیشذراتاندازه یکاهش-ج

.(پسند
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چایبندیدرجه وجداسازیستگاه هاید

فایبرومات

بامحدببرجستگی هایدارایسینییکمشبک،مخزنازیککهاستدستگاهی

شدهیلتشکناودان،ونمدباتماسدر سی وی ا پی ا ازجنساستوانه ایلرزشی،حرکت

رارقاستفادهمورد(وساقهدمارپو،)چایضایعاتجدانمودنبرایدستگاهاین.است

.می گیرد
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میدلتون

ستگی هایبرجباشیب دارآلومینیومیصفحه یدومخزن،یکازکهاستدستگاهیمیدلتون

دستگاهاین.استشدهتشکیلجداکننده،ناوداندارایسینیبهمتصلسوراخ دارمحدب

قراراستفادهموردچایذراتازچوبیساقه هایجداسازیبرایوداردلرزشیحرکت

.می گیرد
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اندروز

 هاغلطک.یکدیگرندباتماسدرکهغلطکدوومخزنیکازمتشکلدستگاهی

.می کنندخردراچایدرشتذراتحرکت،درحین
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سُرتر

 هایمشباپایینبهباالاز ترتیببهغربالطبقه ی5بامخزنیکازمتشکلدستگاهی

ازراچایودارددورانیلرزشیحرکتدستگاهاین.است30×40و8،10،12،14

.می کندجداسازیذرات، یاندازهنظر
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وینوور

مجهزوکانالیچای یکنندهحملنقاله یمخزن،ازیکمتشکلاستدستگاهیوینوور

اساسبرچایذراتتفکیکوچایغبارجداکردنبرایکههوامکنده یسیستمبه

.قرارمی گیرداستفادهموردآنهاوزن
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درجه بندیوجداسازیمرحله یانجامحوه ین

هبراخشک کندستگاهازشدهخارجخشکچایدرجه بندی،عملیاتانجامبرای

اجد منظوربهابتدادر.می دهندانتقالسرتسالنبه3و1،2مالش هایتفکیک

ازدستگاهمستقیمبه  طور2و1مالش هایازحاصلخشکچایضایعات،کردن

دستگاههبراتمیزشدهچایارقام،تفکیکبرایسپسمی شودعبوردادهفایبرومات

چایغربالازابتدارا3مالشازحاصلخشکچایادامه،در.می دهندانتقالسُرتر

.ودمی شعبوردادهفایبروماتدستگاهازغربالعملازحاصلچایسپسخشک

رترسُبهارقامجداسازیمنظوربهتمیزشده،فایبروماتتوسبکهغربالیچای

.شودمیدادهانتقال
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گاهدستتوسبمالش،مرحله یازحاصلروغربالیچاینامبهخشکچایازدیگرنوعی

عبورمیدلتوندستگاهازراآن هاخردشدهذراتتفکیکبرایوخردشدهاندروز

کارشناسنظربا)چاینظرموردذراتآوردنبه  دستتاخردکردنعملیات.می دهند

ازفمختلارقامکردنجدابرایازمیدلتونحاصلچایسپسمی شودتکرار،(چای سازی

اززنیرقمهرتفکیکبهچایارقامنیاز،درصورت.می شودعبوردادهُسرتردستگاه

.شوندمیعبوردادهوینووردستگاه
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انبارداریوبسته بندیرحله یم

مناسبظروفدربسته بندیمرحله یمختلف،درجه هایبهآنطبقه بندیوچایتولیدازبعد

قیفیکازبایدبزرگکیسه هایدربسته بندیبرای.می گیردانجامچایکیفیتحفظبرای

نبایدزهرگ.شودانجامسرعتباویکنواختپرکردنمقدارتاشوداستفادهپرکردنبرای

سیبآزَر،بردنبینازموجبزیراشودانجامدستباکیسه هاکردنپرصرفه جویی،برای

بادیکینزارتباطشدهساختهچایرطوبتمیزان.می گرددغباروگردافزایشوذراتدیدگی

بایبسته بندظرفکهشودانجامنحویبهبایدچایبسته بندی.داردآننگهداریزمان

ندیبسته بآزادفضایدرموجودرطوبتواکسیژنزیراشودپرخشکچایمقدارحداکثر

وین هاتیافالبرموثرآنزیم هایخصوصبهآنزیم هافعالیتوباکتریرشدافزایشموجب

.شونددربندیسرعتبهبایدظروفکردن،پرازپس.می شود
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(درصد3ایده الحالتدر)درصد4ازبیشنبایدبسته بندیهنگامدرخشکچای

چایبرایضررییابد،کاهشدرصد2/5تاچایرطوبتاگر.باشدداشتهرطوبت

ازمترکرطوبتکاهشاینبرعالوه.نمایدنمیایجادنیزاضافیمنافعاماداشتنخواهد

.ودشمیکندبسیاررطوبت،کاهشسرعتزیرااستپرهزینهعملیاتیدرصد،3
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رسمیغیرروشبهچای سازی

کهشداختراعجدیدتریهایروشبرگ،دادنشکلتغییربرایمیالدی1925سالاز

ازنمونهدو.بودموثرتروترسریعداشت،وجودمالشمعمولیماشینباآنچهاز

.می باشندروتروانوسی ا تی ا  سیدستگاه ها،اینمهم ترین
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روتروانستگاهد

ومودهنواردبرگ،سلولیدیواره ینمودنپارهمنظوربهراالزمفشاردستگاهاین

برگدرموجودهایآنزیمباآنآمیختنوسلولیشیره یآمدنبیرونموجب

استوانهایسیلندریکازروتروان.شوندمیسببرااکسیداسیونشروعوگشته

شدهیهتعبتیغه های.استدوارمرکزیشافتیکدارایخودکهاستشدهتشکیل

بر.اندرمیپیشبهبرگتغذیه یمحلازسیلندرامتداددررابرگ هاشافت،روی

درسیلنبدنه یدرکههاییبرآمدگیمقابلدرهابرگبرش خوردنومالشاثر

هازیمآنوشدهپارهبرگ هاسلولیدیواره یوآیدمیپدیدشکلتغییردارد،وجود

باعکهکاستنحویبهروتروانطراحیفرآیند.می شوندمخلوطسلولیشیره یبا

.می شودبرگسلولیساختمانمتالشی شدن
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ـ دستگاه روتروان30شکل 
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سیتیسیستگاهد

اینازپس.داردمالش خوردهنیمهحالتروترواندستگاهازخروجازپسبرگ

پاره،(Cutting)برشعملسهآنرویومی شودسی تی اسی ادستگاهواردمرحله

.می گیردانجامهم زمان(Curling)کردنلولو(Tearing)نمودن

بهودهشگرماصطکاكوفشاراثربرهاغلتکمیانازعبورضمنپالسیدهبرگ های

بههزمجکهدستگاهیازراهابرگاستالزمکارپایاندر.آیندمیدرگلولهصورت

خنکوخردبرگکلوخه هایتادادهعبوراستدورانیحرکتبامخصوصیپره ی

.گردند
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سیتیسی روشبهچای سازیراحلم

.استدرصد70حدوددرونرمصورتبه برگپالسسی تی سی،روشبهچای سازیدر

ساعت20تا18بینشیمیاییپالساهمیتبهتوجهبابرگپالسبرایالزمزمانمدت

.است
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دموااست،شدیدتربرگسلول هایتخریبچونغیرارتدکسچای سازیروشدر

اکسیژنهباحتیاجنتیجهدروگرفتهقراراکسیداسیونواکنشمعرضدربیشتری

هایستمسیسی تی سیروشدر.استارتدکسچای سازیروشبهنسبتبیشتری

نایازیکیدرمثالبه عنوان.داردوجوداکسیداسیونعملانجامبرایمختلفی

بهنقالهسمهتتوسبکلوخه شکنوسی تی سیدستگاهازعبورازپسبرگسیستم ها،

پایینقسمتدرهاظرفاین.می گرددتخلیهاکسیداسیونمخصوصهایظرف

نایزیردر.می گیرندقرارآنرویبرگ هاکههستندمشبکصفحه ییکدارای

ه یدریچوسیلهبهمرطوبوخنکهوایکهداردوجودخالیفضایمشبک،صفحه ی

مذکورهوای.گرددمیخارجبرگ هاالبه الیازوشدهمحفظهاینواردمخصوصی

.می شوداکسیداسیونیکنواختیوتسریعسبب
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امینتاتوماتیکمه پاشدستگاهوسیلهبهاکسیداسیونبراینیازموردمرطوبهوای

 تی سیسیدستگاهوسیلهبهبرگبرششروعازتخمیرعملبرایالزمزمانکل.می شود

چایمخصوصبویوبرگمسیرنگرویازمرحلهاینپایان.استدقیقه70تا60بین

یوستهپتخمیرهایماشینمانندجدیدهایسیستمازامروزه.می شودمشخصشده،تخمیر

.می شوداستفادهمرحلهایندر
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(FBD)شناوربسترباخشک کن هایازسی تی سیروشدرچایکردنخشکبرای

،سیالبسترروی(CTC)خوردهمالشچای،FBDخشک کن هایدر.می شوداستفاده

داخلبهزیرازهواواستگهواره ایحرکتیکدارایسیالبستر.می شودریخته

.می شودراندهخشک کن
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انجریبا.می گرددکنترل(دریچه )دمپرهاییتوسبخشک کندرهواجریانجهت

دستازراخودرطوبتبه تدریجبرگخورده،مالشبرگمیانازهواکردنپیدا

ابحالتایندر.می شودسبک تر،گرددکاستهآنرطوبتمیزانازهرچهوداده

بهخوردهمالشبرگاست،شدهدادهجهتدمپرهاتوسبکههواجریانبهتوجه

درشدهخشکچایمرحله،اینپایاندر.می رودپیشخشک کنانتهایسمت

ازنبیروسمتبهشدنخنکازپسوگرفتهقرارخنکهوایمجاورتدرمحفظه ای

.می شودهدایتخشک کن
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معمولیخشکهایدستگاهازبیشآنحجموگرمهوایسرعتخشک کن،نوعایندر

والیافمقادیریدارایهموارهخروجیهوایهستند،سبکوریزچایذراتچونواست

ریزذراتوالیافمقادیریدارایهموارهخروجیهوایلذابودخواهدسبکوریزذرات

راینبناب.می گرددپرتابخارجبهگرمهوایخروجیدهانهاززیادسرعتباکهاستچای

لونسیکدستگاهازمنظوربدین.شودجدامخلوطاینازنحویبهموجودچایاستالزم

.نمایدجمع آوریوتفکیکراچایاستقادربه خوبیکهمی شوداستفاده



127

ـ نمایی از داخل یک خشک کن بستر سیال32شکل 



مراحل فرآوری چای سبز

ازرقم هاییجوانوتردساقه هایوبرگ هاجوانه ها،ازسبزچای•
Camelliaعلمینامباچایبوته sinensis(Linnaeus)O.Kuntze،میتهیه
دهالعافوقداروییارزشبانوشیدنیعنوانبهسبزچای.شود

هبسبزچایدرفردبهمنحصرداروییخواصاست،شدهمعرفی
طیهکاستچایسبزبرگکاتچین هایماندننخوردهدستعلت

.وندمی شحاصلآنزیم بریبهموسومفرایندیباتولیدعملیات
المتستقویتموجبکهدارندوجودچایسبزبرگدرترکیباتی

وکافئینکهاستدادهنشانتحقیقات.می شوندبدنعمومی
ی هایبیمارازجلوگیریدرمهمینقشچایسبزبرگدرکاتچین

.دارندسرطان هاازبرخیوگوارشیناراحتی هایعروقی،قلبی



.دمی باشفرآوریروشدرسیاهوسبزچایمیانتفاوت•
هایهشاخسارابتداچینیبرگازپسسبزچایساختدر

دوبهعملاین.دهندمیقرارگرمامعرضدرراچای
رد.شودمیانجامکردنبرشتهروشیاوبخاردادنروش

درمی شوندغیرفعالبرگداخلهایآنزیمعملاین
ترتیبینبد.نمی افتداتفاق(تخمیر)اکسیداسیوننتیجه

چایازهتشاخساره هایشبیهسبزچایشیمیاییترکیبات
نام هایباومختلفانواعدردنیادرسبزچای.می باشد

نوعرهکهشودمیتولیدفرآورینوعبهبستهگوناگون
بهمخصوصشیمیاییوحسیفیزیکی،هایویژگیدارای

.می باشدخود



آنزیم بری
کردنفعالغیرمنظوربهشدهبرداشتتازهبرگهای•

م بریآنزیسرعتبهممکنحدتااکسیدکنندههایآنزیم
کردنفراینددرمرحلهمهمترینمرحلهاین.شوندمی

چایبهدادنحرارتمرحله، اینازهدف.استسبزچای
طوربهتخمیراگر.استتخمیرفرایندتوقفمنظوربه

هب.بودخواهدقرمزچایعصارةرنگنشود،متوقفکامل
دریابخارمعرضدرراچایسبزبرگمنظوراین

ثانیهچندمدتبه(کردنبرشته)داغسطحمجاورت
ارآنهاحرارتیشوكازاستفادهباسپسودادهحرارت

.می کنندخنک
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دستگاه آنزیم بری برگ سبز با استفاده از بخار



آنزیم بری با روش برشته کردن



چای اوالنگ

نوعنای.شودمیمصرفتایوانوژاپنچین،کشورهایدربیشتر•
برای.استخورداربرکمیتولیدوفروشبازارازدنیادرچای

.شودمیاستفادهچینیچایهایبوتهازچای،نوعاینتولید
و(خیزران)بامبوجنسازحصیرهاییرویراجوانهایسرشاخه

سپس.کنندمیپهندقیقه60مدتبهخورشیدنورزیردر
هروکردهپهنساعت8تا6مدتبهسایهدرراسرشاخه ها

پسس.شوندپالسیدهبرگهاتاکنندمیرووزیرراآنهاساعت
اتمی دهندتکانوکردهبامبوجنسازسبدهاییداخلرابرگ ها

بهوکنندمیخشکرابرگنهایتدر.شودخراشیدهبرگسطح
واسبحدآنخواصومی گویندتخمیرنیمهچایچای،نوعاین

.استسیاهچایوسبزچای
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چای سفید

میهافنلپلیمنابعترینمهمازیکیسفیدچای•
ردتولیدیچایسرانهمصرفازدرصدکمیباشد،

دودربیشترسفیدچایدهدمیتشکیلرادنیا
داتیوارصورتبهوتولیدسریالنکاوچینکشور

ابسفیدچایتولید.می گرددکشورهاسایروارد
شاخساره هاییاوغنچهرویفرآوریکمترین

وپالسشاملتولیدمراحلپذیردمیانجاملطیف
.می باشدکردنخشک
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خشکچایکیفیترزیابیا

وستگاهیدشیمیایی،روش هایازاستفادهشاملکیفیتاندازه گیریروش هایازبهره گیریبا

شیمیاییترکیباتمیزانایران،ملیاستانداردمطابق.می شودارزیابیشدهتولیدچایحسی،

.استشدهارائه،5جدولدرسیاهچایدرموجود
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حداقلويژگيهایفيزيكوشيميايي
مجاز

حداکثر
مجاز

38رطوبت

48خاکسترکل

0/6-خاکسترغيرمحلولدراسيدکلريدريك

-4٥خاکسترمحلولدرآبجوشنسبتبهخاکسترکل

KOH١3قليائيتخاکسترمحلولبرحسب

-30عصارهیآبي

١6/٥-سلولزخام

-2کافيين
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ابه ی عوامل تعیین کننده ی خصوصیات حسی چای سیاه شامل رویات چاای خشاک، تفالاه و نوشا•

قارار چای می باشد که در ارزیابی حسی چای و توسب چشنده های با تجربه و ماهر ماورد بررسای

.می گیرند

ک، در ارزیابی رویت چای خشک، میزان پیچیدگی، یک دساتی و مشاکی باودن ذرات چاای خشا•

که حاصل وجود جوانه ی انتهایی در شاخسااره اسات و عادم وجاود ضاایعات، دارای "زَر"داشتن 

.  اهمیت می باشد

رنگ مسی تفاله، عدم وجود عطر افزودنای، وجاود عطار طبیعای چاای و یک دساتی ظااهر آن از •

. عوامل مورد ارزیابی در تفاله به حساب می آیند

ینای منظور از رنگ چای، میزان شفافیت و پررنگ بودن نوشابه ی حاصال از دم کاردن مقادار مع•

.  چای خشک در حجم مشخصی از آب جوش در زمان معین می باشد

عدم وجود طعام مانادگی، ساوختگی، کپاک زدگی و ترشایدگی و وجاود طعام گاس مطلاوب از •

.شاخص های تعیین امتیاز طعم می باشند



ارزيابي حسي چای
یدسفکاغذروینمونهازمقداریسیاهچایحسیارزیابیبرای

اهرظ.شودمیارزیابیدقتبهچایظاهرابتدا.شودمیریخته
موادازعاری)تمیزوپیچیدهدست،یکبایدنمونه(رویت)

دارمق.باشد(زدگیکپکعالیمو...ووشنسنگنظیرخارجی
غیرساقهوضخیمپرهدمار،پو،)نمونهناخواستهاجزای

گرنوبودهبیشترنمونهوزندرصدیکازنباید،(متعارف
ستریخاکبهمایلمشکییاومشکیبایستیسیاهچایذرات
.باشد



ارزیابی حسی چای
نوشابهطعموعطررنگ،ارزیابیبرایآنازپس•

راسیاهچایگرم2/8مقدارچای،نمونهازحاصل
چایحسیارزیابیمخصوصفنجاندروکردهوزن

بآآنبهوشدهریختهاستمخصوصیجنسازکه
شودمیگذاشتهفنجاندربواضافهجوشحالدر

بکشد،دمدقیقه6مدتبهتاشودمیدادهاجازهو
هکروشیبهچایکشیدندمازحاصلعصارهسپس
میمخصوصپیالهواردبماندفنجانداخلچایتفاله
فنجانداخلمحتویاتابتدامرحلهایندر.شود

منحصرطبیعیرایحهکهچایعطروشدهبوییده
اشدبمیرسیدهمیوهوگلبویازایآمیزهبابفردی

الهپیداخلچایعصارهرنگآنگاه.رسدمیمشامبه
هالهباقرمزبایدرنگاین.شودمیارزیابیدقتبه

زاپس.باشددرخشانوشفافونارنجیرنگازای
وشنرسبزتامسیبایستیکهچایتفالهرنگآن

ابطعمیکهچایطعمپایاندروشودبررسیباشد
کهنگی،ماندگی،بدونومالیمگسیوتلخی

وگیبوگرفتترشیدگی،زدگی،کپکسوختگی،
.گرددمیبررسیباشدمیپوسیدگی



ظاهر چای خشک.  1

رنگ•
یکنواختی و هم سایزی•
تابدار بودن•
تمیزی•
مقدار زر•



لهتفا-2

شفافیت•
رنگ•
یکنواختی•



نوشابه.3

رنگ•
شفافیت•
مایه داری•
کیفیت•
عطر•
آلودگی•



ظاهرچای خشک.1

رنگ1.
oمشکی ، قهوه ای ، خاکستری

یکنواختی و هم سایزی2.
oمخلوط، کلفت، یا نازک
oبزرگ یا کوچک

تابدار بودن3.



ظاهرچای خشک.1

تمیزی4.
oساقه و دمار، چای تمیز

زر دار5.
oبدون زر ,چای زرین



تفاله.2

شفافیت1.
 چای خوب–شفاف
 چای ضعیف–تیره



تفاله.2

رنگ2.
 چای خوب–مسی
 تخمیر کوتاه–زردی
 تخمیر یا پالس طوالنی–قرمزی
 تخمیرکوتاه–سبز روشن
 برگ خشن یا تک برگ–سبز تیره



تفاله.2

یکنواختی3.
 چای خوب–یکنواخت
 اندازه های مختلف و ناهماهنگ با سایز–مخلوط
 رنگ های مختلف، سبز زرد –مخلوط...



نوشابه.3

رنگ1
–Light –نوشابه کمرنگ
–Bright greenish – an inherent character

–Mellow (جا افتاده)–چای خوب
–Thick –چای پررنگ



نوشابه.3

شفافیت. 2
شفاف در رنگ و ظاهر–شفاف–
تخمیر طوالنی، خصوصیات نامطبوع–تیره–



نوشابه.3

مایه داری و کیفیت.3
–Full –پررنگ، بدون تلخی
–Body –رنگی، مایه دار
–Flat –بی محتوی ، مرطوب
–Harsh / Raw –تلخ، نارس و ناقص
–Plain –فاقد خصوصیات مطبوع، حاصل از برگ های خشن
–Thin –ضعیف



نوشابه.3

عطر. 4

صل به خصوصیات عطری منحصر به فرد مربوط به ناحیه یا ف–عطر•
خصوص



نوشابه.3

آلوده. 5
بیبوهای غیر معمول احتماال به علت آلودگی میکرو–میوه ای•
آلوده به دود–دودی•
خشک شدن طوالنی–پختگی•
خشک کردن شدید–سوختگی•
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623استاندارد شماره / چای سیاه ویژگی ها و روش های آزمون •
یایی و هدف از تدوین این اساتاندارد، تعیاین ویژگی هاای فیزیکای، حسای، شایم

میکروبی چای سایاه اسات و در آن باه روش نموناه برداری، روش هاای آزماون، 
این اساتاندارد، بارای .بسته بندی و نشانه گذاری چای سیاه نیز اشاره شده است
ایان اساتاندارد بارای .چای سیاه معطر و چای سیاه فاقاد کاافئین کااربرد نادارد

در کمیتاه 18/10/1392تدوین شده است و در تاریخ 1344اولین بار در سال 
یاد ملی استاندارد خوراك و فراورده های کشاورزی  برای سومین بار ماورد تجد

.نظر قرار گرفته است
فیات و در این استاندارد ابتدا تعریفی از چاای سایاه و اصاطالحات مرباوط باه کی

ی ارقاام سپس ویژگی های فیزیکی، حسی و شیمیای. اجزای چای آورده شده است
ی روش چای سیاه و باقیمانده فلزات سنگین با ذکر حدود قابل پاذیرش و معرفا

، همچناین روش نموناه برداری. تعیین هر یک از این ویژگی ها ذکار شاده اسات
تعیااین مانااده آفت کش هااا، تعیااین ویژگی هااای میکروباای، رنااگ افزودناای و

.  بسته بندی و نشانه گذاری در این استاندارد معرفی شده است
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(10768استاندارد شماره / چای سبز، ویژگی ها و روش های آزمون•
میکروبای هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های فیزیکی، حسای، شایمیایی و

انه چای سبز است و در آن به روش نمونه برداری، روش های آزمون، بساته بنادی و نشا
ید دامنه کاربرد این استاندارد برای چای سبز تول.گذاری چای سبز نیز اشاره شده است

اتای و شده و بسته بندی شده از سوی واحدهای تولیدی صانعتی و نیاز چاای سابز وارد
ربرد این استاندارد، برای چای سبز معطر و چاای سابز فاقاد کاافئین کاا.صادراتی است

بارای اولاین باار تادوین شاده اسات و در ساال 1387ایان اساتاندارد در ساال .ندارد
ن در کمیته ملی استاندارد خوراك و فراورده های کشاورزی بارای اولای18/10/1392

.بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است
جازای چاای در این استاندارد ابتدا تعریفی از چای سبز اصطالحات مربوط به کیفیات و ا

و ساپس ویژگی هاای فیزیکای، حسای و شایمیایی ارقاام چاای سابز. آورده شده اسات
ر یک از این باقیمانده فلزات سنگین با ذکر حدود قابل پذیرش و معرفی روش تعیین ه

مانناد )در ایان اساتاندارد روش تعیاین ویژگی هاای فیزیکای . ویژگی ها ذکر شده است
مانده همچنین روش نمونه برداری، تعیین. شرح داده شده است( درصد اجزای ناخواسته

انه گاذاری در آفت کش ها، تعیین ویژگی های میکروبی، رنگ افزودنی و بسته بندی و نش
. این استاندارد معرفی شده است
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19047استاندارد شماره / چای سفید، ویژگی ها و روش های آزمون•
یایی، هدف از تدوین این اساتاندارد، تعیاین ویژگای هاای حسای، فیزیکای، شایم

ای میکروبی، نمونه برداری، روش های آزماون، بساته بنادی و نشاانه گاذاری چا
ید ، چاای ساف(معطار)این اساتاندارد، بارای چاای سافید طعام دار. سفید می باشد

ربرد مخلوط شده، چای سفیدی که کافیین آن جدا شاده و چاای سافید فاوری کاا
در کمیتاه ملای 08/11/1393در تاریخ 19047این استاندارد به شماره . ندارد

شار استاندارد خوراك و فراورده های کشاورزی مورد تصویب قارار گرفات و منت
.شد و تاکنون مورد تجدید نظر قرار نگرفته است

در این استاندارد اصاطالحات و تعااریف چاای سافید، اناواع چاای سافید، عوامال
نده های فلازی و ناپذیرفتنی، ویژگی های فیزیکی، حسی، شیمیایی، میکروبی ،آالی

نادی مانده آفت کش ها در چای سفید، نمونه برداری و روش های آزمون، بسته ب
.  و نشانه گذاری آن پرداخته شده است
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17226استاندارد شماره/ ها و روش های آزمون–چای معطر ویژگی•
یایی، هدف از تدوین این استاندارد، تعیاین ویژگای هاای فیزیکای، حسای، شایم

ای میکروبی، نمونه برداری، روش های آزماون، بساته بنادی و نشاانه گاذاری چا
ن ایا. این استاندارد بارای چاای کیساه ای معطار کااربرد نادارد. معطر می باشد

در کمیته ملای اساتاندارد 18/10/1392در تاریخ 17226استاندارد به شماره 
خوراك و فراورده های کشااورزی ماورد تصاویب قارار گرفات و منتشار شاد و 

.تاکنون مورد تجدید نظر قرار نگرفته است
در این استاندارد تعاریف و اصطالحات مربوط به چای، طعام دهناده هاا، اجازای 
ناخواسته، ویژگی های چای خشک، مواد افزودنی، ویژگای هاای فاراورده نهاایی

ظیار فلازات شامل ویژگی های فیزیکی، حسی، شیمیایی، میکروبی، آالینده های ن
زمون، سنگین، مانده آفت کش ها، مایکوتوکسین ها، نمونه برداری، روش های آ

.بسته بندی و نشانه گذاری چای معطر آورده شده است
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تاریخ انتشارشماره استانداردعنوان استاندارد ملیردیف

6231392ویژگیها و روش های آزمون-چای سیاه 1

107681392ویژگیها و روشهای آزمون-چای سبز2

3

190471393ویژگیها و روش های آزمون-چای سفید 

172261392ویژگیها و روشهای آزمون-چای معطر 4

169531392آئین کار تولید-چای معطر5

102421381نام های بازرگانی-چای معطر6

31191390ویژگیها و روشهای آزمون-چای  کیسه ای 7

8
170701392ویژگی ها و روشهای آزمون-میکروبیولوژی چای

9
175281392ویژگیهای و روشهای آزمون-نوشیدنی چای سرد 

107691387ویژگیها و روشهای آزمون-چای ترش10

11
25061386ویژگیها و روشهای آزمون-بسته چای کیسه ای -بسته بندی 

12
56081380روش تهیه نوشابه چای برای ارزیابی چشایی-چای 
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13

32721371روش تهیه نمونه نرم شده چای و اندازه گیری ماده خشک آن

14
32731371روش اندازه گیری خاکستر کل چای

15

32741371روش اندازه گیری قلیاییت خاکستر چای محلول در آب

16

32751371روش اندازه گیری خاکستر محلول و  نامحلول چای در آب

17

32761371درجه سلسیوس103روش اندازه گیری افت جرمی چای در 

18

32781371روش اندازه گیری خاکستر نامحلول چای در اسید

19

33201386روش آزمون-اندازه گیری عصاره آبی-چای

20
33931372روش اندازه گیری کافیین چای

21
33941386اندازه گیری مقدار فیبر خام-چای 

22
35991374استاندارد واژه نامه چای سیاه

23

41001376و فشرده( ریزش آزاد)اندازه گیری چگالی توده نفشرده -چای فوری خشک 

24

41011376(درجه سلسیوس103کاهش جرمی در )اندازه گیری مقدار رطوبت -چای فوری خشک 

25

41021376اندازه گیری خاکستر کل-فوری خشک چای 
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41031376نمونه برداری-چای فوی خشک 26

41041376ویژگیها-چای فوری خشک 27

28

44931377روشهای آزمونو کانتینر ویژگیها و( پالت)کیسه های کاغذی چای برای ترابری با بارپا 

29

گنجایه های و( پالت)ویژگیهای کارکرد برای ترابری در بارپا -کیسه های کاغذی چای 
52231378ترابری

30

گیریاندازه-های کاغذی چای روش آزمون رخنه پذیری الیه بازدارنده کیسه
52241379ها با گازکروماتوگرافها و کلروآنیسولکلروفنل

31
53591380بندی و روش آزمونچای ـ برگ سبز ـ درجه

53601380چای ـ نامهای بازرگانی32

33
55081379روش طبقه بندی چای برحسب اندازه ذرات-چای 

56071387بسته بندی و نشانه گذاری-چای سیاه 34

35
93551386آیین کار بهداشتی تولید و بسته بندی-چای 

36
61611381آئین کار بهداشتی تولید، بسته بندی و نگهداری چای

37

102441381ا کارایی باالروش کروماتوگرافی مایع ب-تعیین مقدار کافئین -چای خشک و چای فوری
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38
6241387روش نمونه برداری-چای 

39

64451380چای روشهای آزمون-ویژگیها و بسته های کاغذی و مقوایی

40
82471384ویژگیها و روشهای آزمون-بذر چای

41

89211385روش فیتلسون-شناسایی روغن بذر چای در آن -روغن زیتون 

42

قدار کل تعیین م-قسمت اول -اندازه گیری مواد اختصاصی آن-چای سبز و سیاه
11385-8986روش رنگ سنجی با استفاده از معرف-پلی فنل ها

43

مقدار کل تعیین-قسمت دوم-اندازه گیری مواد اختصاصی آن-چای سبز و سیاه
21386-8986کاتچین ها در چای سبز روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

44
93541381ایین کار تولید-چای سیاه

45

1A1-25061393یه شماره اصالح-ویژگیها و روش های آزمون -بسته چای کیسه ای -بسته بندی 
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